
P R O C E S - V E R B A L 

încheiat astăzi, 28 mai 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei 
Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.65/21.05.2021 a Primarului 
comunei Lădeşti. 

La şedinţă participă primarul, secretarul general al comunei , contabilul si următorii 
consilieri locali: ANDRONACHE ILIE, BĂJAN CRISTIAN, BUNESCU VALERIU, CISMARU 
CONSTANTIN , DRAGNEA SABIN, FLORESCU DUMITRU, LIXANDRU ION, STANCIU 
GHEORGHE , STĂNECr FLORIN, TĂNĂSOIU CLAUDIU, ZAMFIR GABRIEL . 

Mai participă, în calitate de invitat, d-l Bogdan Constantinescu din partea S.C. 
Mustaţă Construct S.R.L. 

Primarul comunei, în calitate de convocator, declară deschisă şedinţa şi dă citire 
proiectului ordinii de zi. 

Conform dispoziţiei de convocare, proiectul ordinii de zi cuprinde: 

Nr 
.crt 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

supus 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 

căriea i-a fost 
transmis spre 

avizare 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. Secretarul 

general al 
comunei 

• 

2 Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui 
de şedinţă. 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.3. 

3 Proiect de hotărâre privitor la aprobarea folosirii unei 
sume din excedentul bugetului local, pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021. 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1. 

4 Proiect de hotărâre privitor la aprobarea execuţiei 
bugetului local la 31.03.2021 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1 

5. Proiect de hotărâre privitor la acordarea de burse Primarul 
comunei 

Comisiile nr. 
1 si 2. 

6. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea încheierii 
unui Acord de colaborare cu ECOSMART UNION S.A.' 
- operator desemnat, în vederea gestiunii deşeurilor 
de ambalaje din deşeurile municipale din cadrul 
U.A.T. Lădeşti 

Primarul 
comunei 

Comisiile nr. 
1 şi 3. 

7. Proiect de hotărâre privitor la actualizarea Planului de 
Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.3 

8. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea transferului cu 
titlu gratuit a unei autospeciale de stins incendiu 

Primarul 
comunei 

Comisiile nr. 
1 si 3. 

1 : 

9 Raport inventariere patrimoniu Primarul 
comunei 

10 DIVESE 

Supusă la vot, ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Se trece la dezbateri. 
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• Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 
Secretarul general al comunei supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, 

care este aprobat cu unanimitate "de voturi (11 voturi pentru). 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă - iniţiator -
primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de : 
- referat de aprobare nr.1407/19.05.2021. 
- raport comisia specialitate nr.3. 
- raport de legalitate al secretarului comunei. 
Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile art. 123 alin.1. din Codul administrativ, d-l 

Stanciu Gheorghe, şi-a terminat mandatul, fiind necesară alegerea altui preşedinte de 
şedinţă. 

D-l Andronache llie propune pe d-l.Zamfir Mihai-Gabriel pentru preşedinte de 
şedinţă. Supusă la vot, propunerea , este aprobată cu 11 voturi pentru, astfel d-l Zamfir 
Mihai-Gabriel este ales ca preşedinte de şedinţă pe perioada mai - iulie 2021. 

Se adoptă H.C.L nr.22/2021 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea folosirii unei sume din 
excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 
2021 .Proiectul este însoţit de : 

.-referat de aprobare nr. 1432/20.05.2021. 
- raport de specialitate nr. 1433/19.05.2021. 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregisatrat sub nr. 1434/20.05.2021 
- raport favorabil comisia de specialitate nr.1. 
Se propune utilizarea din excedentul bugetului local pentru finanţarea chel

tuielilor secţiunii de dezvoltare pe 2021 a sumei totale de 1.054.201,07 lei , pentru 
următoarele investiţii; 

• . Refacere podeţ în sat Păsculeşti, km.0+300 m 164.000,00 lei 
• ' Refacere pod în satul Păsculeşti, Km. 0+480 586.000,00 lei 
• Refacere platform drumuri de interes local în satele 304.201,07 lei 

Găgeni (2,5 km), Cermegeşti (1,1 km),Chiriceşti (0,7 km) 
Lădeşti (1km), Popeşti (0,2 km), Ciumagi (2 km.) 
Discuţii - fără. 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 23 /2021. 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea contului de execuţie a 
Bugetului local al Comunei Lădeşti,- a Bugetului activităţii finanţate integral din venituri 
proprii şi din subvenţii pentru la data de 31.03. 2021, pe cele două secţiuni de funcţionare şi 
dezvoltare şi a sitaţiilor financiare anuale inclusiv anexelor acestora. - prezintă primarul 
comunei. 

Proiectul este însoţit de : 
- referat de aprobare nr.1403/19.05.2021. • 
- raport de specialitate nr. 1486/18.05.2021. 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregisatrat sub nr.1404/19.05.2021 
- raport favorabil comisia de specialitate nr.1. 
Discuţii: Stanciu Gheorghe : Cât a costat deszăpezirea ? 
Răspuns primar: 4300 lei. 
Zamfir Gabriel: Când ajung la preoţi banii alocaţi ? 
Răspuns contabil : sunt prevăzuţi în trimescul IV, iar repaertizarea pe trimestre s-a 

făcut în funcţie de prognoza realizării veniturilor. 
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io 
Stanciu : Să se ia măsuri să se repartizeze banii preoţilor mai repede, în timestrul III, 

întrucât preţii au nevoie de bani." 
Punctul de vedefe al d-lui Stanciu este confirmat şi de cons. Dragnea Sabin. ' 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 24 /2021-. 

Punctul 5.Proiect de hotărâre privitor la acordarea de burse - prezintă primarul. 
Proiectul este însoţit de : -
- solicitare nr.1073/12.05.2021 a Liceului Lădeşti şi referat de necesitate 
- referat de aprobare nr. 1405/19.05.2021. 
- raport de specialitate nr. 1406/18.05.2021. 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregisatrat sub nr.1407/19.05.2021 
- rapoarte favorabile comisiile de specialitate nr.1 .şi 2. 
Se propune acordarea de -burse de ajutor social, burse de studiu, burse de merit şi 

burse de performanţă pentru elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în învăţământul 
preuniversitar de stat din Comuna Lădeşti, pentru anul 2021, în cuantum de 100 
lei/elev/lună, după cum urmează : 
- 45 burse de ajutor social; 
- 20 burse de studiu; 
- 114 burse de merit; . 

Discuţii: - fără. 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.. 
Se adopta Hotărârea nr. 25 /2021. 

Punctul 6. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea încheierii unui Acord de 
colaborare cu ECOSMART UNION SA. - operator desemnat, în vederea gestiunii 
deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale din cadrul U.A.T. Lădeşti şi a încheierii 
acestuia cu S.C. Mustaţă Construct S.R.L, în calitate de operator şi S.C. Ecosmart Union 
S.A., în calitate de organizaţie care implementează răspunderea extinsă a producătorjlor -
prezintă primarul. 

Proiectul este însoţit de : 
- referat de aprobare nr. 1408/19.05.2021. 
- raport de specialitate nr. 1409/19.05.2021. 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregisatrat sub nr.1410/19.05.2021 
- rapoarte favorabile comisiile de specialitate nr.1.si3. 
Se propune aprobarea ACORDULUI DE COLABORARE ÎN VEDEREA 

GESTIONĂRII DEŞEURILOR DE AMBALAJE DIN DEŞEURI MUNICIPALE (COLECTATE 
SI TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE SI 
ÎNCREDINŢAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR DE AMBALAJE) LA 
NIVELUL UAT COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA şi a încheierii acestuia cu S.C. 
Mustaţă Construct S.R.L, în calitate de operator şi S.C. Ecosmart Union S.A., în calitate de 
organizaţie care implementează răspunderea extinsă a producătorilor 

Discuţii : D-l Bogdan Constantinescu din partea S.C. Mustaţă Construct S.R.L. prezintă av 
antajele încheierii unui astfel de acord, între care : 
- realizarea procentului de colectare selectivă a 55% din cantitatea totală de deşeuri 
reciclabile a UAT. 
- Colectarea se va face cu saci menajeri puşi la dispoziţie gratuit de către colector. 
- La finalul anului colectorul va plăti comunei 50 lei/tona de deşeuri reciclabile colectată. 
- colectorul va pune la dispoziţia comunei gratis, materialele necesara realizării punctelor 
de coleectare selectivă. 
- Colectorul va realiza lunar documentaţia de trasabilitate a deşeurilor, 
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- Comuna nu va avea nicun fel de obligaţii financiare, singura obligaţie fiind aceea ca, la 
demararea activităţii, să distribuie tuturor gospodăriilor sacii necesari colectării deşeurilor 
reciclabile. 
Lixandru Ion : sume de 50 l,ei pe tonă ce se va plătiu comune'i este valabilă pentru toatye 
categoriile de deşeuri reciclabile ? 
Răspuns reprezentant colector: da, întrucât deseurile recilabile se vor colecta amestecate, 
nesortate pe fiecare categorie în parte. 

Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 26 /2021. 

Punctul 7. Proiect de hotărâre privitor la actualizarea Planului de Analiză şi 
Acoperire a Riscurilor - prezintă primarul. 

Proiectul este însoţit de : 
- adresa nr.349279/16.04.2021 a I.S.U. Vâlcea 

. - referat de aprobare nr.1413/20.05.2021. 
- raport de specialitate nr. 1414/20.05.2021. 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregisatrat sub nr. 1415/20.05.2021 
- raport favorabil comisia de specialitate nr.3. 
Discuţii : - fără. 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 27/2021. 

Punctul 8. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea transferului cu titlu gratuit a 
unei autospeciale de stins incendiu către U.A.T. Comuna Roeşti - prezintă primarul. 

Proiectul este însoţit de : 
- solicitare Comuna Roeşti 
- referat de aprobare nr.1411/19.05.2021. 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregisatrat sub nr.1415/20.05.2021 
- rapoarte nefavorabile comisiile de specialitate nr.1 .şi 3. 
Se propune transferul cu titlu gratuit către U.A.T. Comuna ROEŞTI jud. Vâlcea, a 

autospecialei pentru stins incendii marca MERCEDES, tip APD 773 cu numărul de 
identificare 35801610500801, din dotarea S.V.S.U. Lădeşti, intrată în patrimoniul comunei 
prin donaţie de la autorităţie administraţiei publice ale localităţii Balen din Belgia . 

Propunerea s-a fundamentat pe faptul că, Comitetul de înfrăţire în colaborare cu 
autorităţie administraţiei publice ale localităţii Balen din Belgia, au achiziţionat o nouă 
autospecială pentru stins incendii, acceasşi marcă MERCEDES, an fabricaţie 2003, care 
urmează să fie ne donat şi adus în ţară în luna iulie, iar în aceste condiţii, s-a considerat 
că un număr de două autospeciale este suficent pentru S.V.S.U. Lădeşti, 

Discuţii: 
- Lixandru Ion : nu este bine să fie dată unei alte comune, să o păstrăm în dotare 
- Dragnea Sabin : se pot obţine finanţări pentru înfiinţarea unui serviciu profesionist de 
pompieri. Primarul să caute finanţări şi să realizezwe subunitate de pompieri. 
- Bunescu Valeriu : se pot amenaja spaţiile de la Ciumagi. 
- Dragnea Sabin : La Ciumagi se poate amenaja fostul bazin de prune ca rezervor de apă. 

Supus la vot, se înregistrează 11 voturi pentru respingerea proiectului. 

Punctul 9. Raport privind situaţia gestionării patrimoniului comunei Lădeşti pe anul 
2020 . 

Primarul dă citire raportului întocmit de d-na Cumpănaşu Elena - preşedinte al 
Comisiei de inventariere. 

Discuţii: 
- Stanciu Gheorghe : care este situaţia cu magazinul de la Chiriceşti ? 



- Primar : Comisia economică împreună cu primarul să facă o constarare la faţa locului, 
după care Consiliul Local, fiind Administratorul patrimoniuluii, să ia o hotărâre. 
- Dragnea Sabin : primarul să facă proiect pentru subînchiriereas spaţiului până la 
expirarea termenului contractului de închiriere cu CONSUM'COOP LĂDEŞTI 

Supus la vot, se aprobă cu 11 voturi pentru. 

Punctul 10. -DIVERSE. 

- Lixandru Ion : urmare a faptului că la târgul communal în ultima periodaă încasările 
au crescut dsemnificativ, consider că d-l Deaconescu Gheorghe - muncitor-casier, 
merită o majorare a salariului. Există posibilitatea de a se mări salariul. 

- Dragnea Sabin - se constată o performanţă la încasări şi merită o mărire a 
salariului. Să se găsească o soluţie legală de majorare a salariului. 

- - Stanciu Gheorghe - pentru activitatea desfăşurată duminica, să fie plătit dublu 
casierul. 

- Deaconescu Gheorghe - muncitor casier : un singur casier e puţin, comercinaţii 
sunt dificili. Cu curăţenia nu se mai poate încadra în cele 20 ore pe săptămână. Să 
se impună negustorilor să-şi lase locul de activitate curat. 

- Dragnea Sabin - pentru piaţă târg să se facă bonuri nu chitanţiere. 
- Zamfir Gabriel - să se facă normă întreagă muncitorului de la piaţă-târg. 
- Bunescu Valeriu - să se ia măsuri cu câinii fără stăpân. 

. Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE/DfcJŞEDINTĂ, 
Gheorâhe/STANâlU 

SECRET 
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